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MATERIAL DE L’ALUMNE/A  
  

  

Nom de l’alumne/a ..........................................  

  

Curs .................................................................  

1. L’ARQUITECTURA ROMANA  
  

 Llegeix aquestes informacions sobre les Característiques de 

l’arquitectura romana:  

1. RÀPIDA: acabaven grans projectes en el termini establert. Els càrrecs  

polítics acostumaven a ser per un any i tots volien presentar les seves  

obres.  
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2. EXCEL·LENT PLANIFICACIÓ de les obres i amb el pressupost previst.  

3. ESTANDARITZACIÓ DELS MATERIALS I DE LA PRODUCCIÓ EN GRANS  
QUANTITATS: mitjançant uns processos semi industrials que servien per  

distribuir les peces  per tot l’Imperi.  

4. UNIFICACIÓ DE TOT L’IMPERI:  els esquemes, les funcions i les decoracions 

dels edificis i de les ciutats eren  pràcticament les mateixes  

 per tot el territori, donant la sensació de pertinença a un gran projecte  

compartit.  

  

 5menys barat segons la seva qualitat i el tipus de feina.. ESCLAVATGE 

ABUNDANT: especialitzat en tasques específiques, més o   

  

6. EDIFICIS RESISTENTS, FUNCIONALS, MONUMENTALS I BELLS:  amb una gran  
preocupació per les proporcions, l’harmonia i les percepcions òptiques  

(feien les correccions necessàries per aconseguir un edifici fantàstic),  
amb unes grandàries extraordinàries.  

7. ADAPTACIÓ I INNOVACIÓ:  els canvis es produïen gràcies a 

l’experimentació, el sentit comú  i l’observació de les obres anteriors. Tot  
 
i que seguien els models grecs, introduïren nous materials, sistemes 

constructius i elements decoratius.  

Ara, respon a les següents qüestions:  

Quins avantatges creus que suposaven l’estandarització dels materials?  
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Què pretenien aconseguir amb una arquitectura unificada per tot l’Imperi?  

  

  

 

El curator • Era el representant de l’Emperador en  

cada província, que seguia l’exemple de Roma en 

les obres a fer.  

• Contractes públics, mitjançant un concurs. Es 

triava el més ràpid i barat, ja que els polítics 

volien que les obres s’acabessin durant el seu 

mandat. El preu d’un projecte es calculava pel 

número de teules que s’emprarien. El contractista 

era el responsable en cas d’accident.  

  

L’arquitecte Segons Vitruvi (s. I aC),  l’arquitecte havia de 

ser un estudiós i tenir talent. Els seus 

coneixements havien de ser sobre: gramàtica, 

dibuix, geometria, òptica, aritmètica, història, 

filosofia, música, medicina, dret i astrologia.  

FUNCIONS:  

1. Projectar els edificis.  

2. Administrar els costos de l’obra.  

   

2.2. ELS OBRERS ESPECIALITZATS  
  

  
  2. ELS TREBALLADORS 

  

  

  Llegeix aquesta informació:   

2.1 . ELS CAPS   
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De la Picapedrer, contractista, mestre d’obra, capatàs, plomer, 

fuster, ferrer, agrimensor... construcció  
  

De la Pintor, tallista, estucadors, musivaris (artesans dels mosaics). 

decoració  
  

Aquests treballadors s’organitzaven militarment en Corporacions 

professionals (scholae), les quals es dedicaven a controlar a tots els 

associats, ja que fixaven les maneres d’obrar, donant unes pautes 

funcionals i poc canviants. La feina esdevenia una situació hereditària, 

la qual cosa impedia als fills decidir lliurement la seva vida.  

Identifica els personatges que tens numerats. Escriu l’ofici que 

practica cadascú:  
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Feien les Mesurar distàncies i angles, barrejar morter,  

col·locar formigó, treballar a les mines, 

tallar  

tasques de: 
pedra, elevar blocs, moure grues, transportar 

materials...  

 Observa la imatge següent i escriu al seu costat quina de les feines 

anteriors s’hi realitzen:   

  

  

  

  Llegeix aquesta informació:   

2.3 . ELS OBRERS NO ESPECIALITZATS   
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Es distingien:  

Esclaus Ajudants dels obrers especialitzats, que feien les 

tasques més dures.  

  

Presoners La condemna a treballs forçats era una de les penes 

habituals per a la gent de les classes baixes. 

Sobretot es dedicaven a l’extracció de pedres.  

  

Legionaris Emprats en les obres públiques per a què no  

estiguessin ociosos. Hi havia cossos específics de 

fusters, paletes, pintors...  

  

No ciutadans Aquells que no podien pagar, contribuïen amb  

tributs forçosos de treball, amb feines sense qualificar.  

 Quin tipus d’homes treballen en la imatge següent?  
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Quines feines fan?  

  

  

 

  

 Escriu al costat de cada il·lustració, la paraula corresponent:   

canonada, totxana, teula, tovot   

  
  

  

  

  

  3 .  ELS  MATERIALS 

  

  

  

En cru:    

les toves   

Usades a   l’interior de la muralla de Tarragona.   

O en construccions molt senzilles en zones àrides.   

  

Cuita :     Per a les teules,  les totxanes,  les rajoles, les  
canonades... , amb mides pràcticament estàndards  

per a tot l’Imperi.   

. L’ARGILA 3.1     



CDA de la ciutat de 
tarragona 10 Tècniques 
constructives romanes  

  

  
  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  Llegeix aquesta informació:   

3.2 . LES PEDRES   
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properes a la construcció.  

granit i pòrfir). edificis 

més nobles.   

Locals   Només   l’arquitectura de més qualitat   usava aquest  
material que s’extreia de les pedreres més  

  

D’importació   Dels material portats des de Grècia, Itàlia o  

Egipte , sovint preparats i acabats a la mateixa  
obra.  Eren   materials luxosos i de prestigi   marbre,  ( 

S’usaven per a placar les parets de les zones  i  

  

  

  

  L’EXTRACCIÓ DE LA PEDRA 

  Marca al dibuix els passos descrits   que es vegin :   

  

  

1.   Fer ranures a la roca per marcar els blocs  
necessitats.   

  
2.   Sota el bloc, se situen tascons metàl·lics  

o de fusta.   
  

3.   Es dóna un cop  de maça per seccionar el  

bloc.   
  

4.   Els blocs més petits se seccionaven per  

mitjà de serres   

3.3 . PEDRERES LOCALS   
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 Explica en què consistia el  sistema i 

per a quins materials:  

    
Trineu  A sang  
  
  
  

  

 

 

Rodets  Carretes  

EL TRANSPORT 
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 3.4. EL FORMIGÓ  
  

Opus Si bé els grecs ja el coneixien i l’usaven tant per a paviment com 

per a unir blocs, van ser els  

caementicium 
romans els que van revolucionar l’arquitectura, en  

emprar-lo àmpliament en la construcció d’edificis.  

 Observa les caixes del representatives de la composició  

del formigó i escriu-ne les proporcions de cada element de la barreja:  

 

Marca les frases que creguis que són correctes. El ciment romà permet:  

V / F  Augmentar les dimensions i la complexitat dels edificis.  

V / F  Fer una construcció ràpida.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

…………   CALÇ   

………….. ARENA   

………….. AIGUA   

MORTER   

……….PEDRES  O  
………..FRAGMENTS DE   CERÀMICA   
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V / F  Oferir una gran resistència i durada, ja que s’enduria al 

llarg dels anys.  

V / F  Ser usat junt amb d’altres materials, com la pedra i la 

rajola.  

V / F  Augmentar els costos i el pes de la construcció.  

V / F  Ser decorat amb  pintures, plaques de marbre o estucs.  

 Observa la imatge i explica com es construeix amb  

formigó.   
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Què significa la paraula encofrat?  

  

 

  

 Com funciona?  

  

 Què significa anivellar?  

  

 Per a què servien les cates geològiques?  

  4. LA PLANIFICACIÓ 

  

 
 

  

  

  

  
  

  

Amb:    

   L’e lecció del millor emplaçament:   bona  
vista, ben drenat, aire sà, ben orientat   i   situat,  

bon clima, aigua potable...   

   L’ú s d ’instruments   per a anivellar el terreny.   

   La m esura del terreny  es feia  en  peus  (0 ,296  

cm).   

   La r ealització de  cates   geològiques.   

  
  

  

  Quin instrument topogràfic has vist al CdA?     

4. 1 . LA INSPECCIÓ DEL TERRENY   
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 4.2. LA REPRESENTACIÓ DELS EDIFICIS  

 Per la gran complexitat espacial:  

• Plantes: en diferents escales, dibuixats sobre el papir, o gravats a la pedra, 

o fets en mosaics.  

• Alçats: amb més detall i a una escala major.  

• Perspectives  d’interiors,  que s’ensenyaven al client.  

• Maquetes desmuntables: de pedra o fusta.  

  

 Quins materials usarien per a cada tipus de representacions dels 

edificis?  

Plantes  
  

  

Alçats  
  

  

Perspectives  
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Maquetes  
  

  

   

4.3. LA TRANSFORMACIÓ DEL TERRENY  
  

• Moviments de terres: superfícies planes, esglaonades per la construcció 

de marges de formigó. Suposaven l’ús de molta mà d’obra i d’animals i la 

dedicació de molt temps. Sempre es començava per la part superior.  

• Comprovacions de les mides  per seguir els plànols.  

• Senyalització de les infraestructures:  

  subministrament  d’aigua,  soterranis, clavegueres, 

cisternes, vies, ponts..  

 Qui feia les següents tasques? Assenyala el personatge que físicament 

les realitzaria:  
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V / F  Estalvia haver de cavar les grans rases soterrades.  

V / F  En un terreny rocós, s’aprofiten les mateixes pedres que 

s’extreuen per anivellar el terreny.  

V / F  La resistència del mur és similar al que compta amb 

fonaments.  

V / F  La construcció és més cara.  

V / F  Aquest sistema és més ràpid.  

  

  

desaigües...   

Exteriors    

  

Com a b asament   a les muralles de  

Tàrraco :     fet amb grans pedres o megàlits, e n  
lloc dels fonaments en profunditat .   

  

  Per a què serveixen els fonaments?   

  Per què volien arribar fins a la roca?   

  Marca les frases certes que evidenciïn les qualitats d’un  

basament megalític:     
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 Marca en aquestes fotografies, en la primera, fins on arriba la 

fonamentació i, en la segona, el basament megalític.  

 

• Sistema preferit per als monuments: és una manera de l’ostentació del 

poder Imperial.  

• La pedra és l’únic material que és alhora estructural i decoratiu.  

• La construcció, però, és molt massissa i pesada. Està feta en filades 

completes i amb l’ús de carreus grapats.  

  

    
  

 
 

  

  

  
A. L’A RQUITECTURA EN PEDRA   

5 . 2 . ELS SUPORTS: ELS MURS   



CDA de la ciutat de 
tarragona 22 Tècniques 
constructives romanes  

  

 Per a 

què creus que grapaven els Característiques 1. S’emprava 

més temps en la construcció.  

2. Suposava molt més costos (pel material,  

de les quantitat d’obrers, transport...).  

construccions 3. Necessitava una mà d’obra experta i fetes en 
pedra especialitzada.  

4. Suposava  una  gran  complexitat 

organitzativa.  

5. S’aconseguia una evident grandiositat final.  

 Subratlla aquelles frases anteriors que suposen un avantatge sobre 

aquest sistema constructiu.   

  

carreus?   
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 Uneix cada imatge amb l’explicació que li 

correspongui:  

  

Encavalcament dels carreus angulars, per tal 

de fixar-los amb més fortalesa  

  

  

Erosió de la pedra, per la salaó del mar.  

  

  

Meticulosos encaixos dels carreus entre si, per ajustar 

l’estructura.  

  

  

Col·locació dels carreus al terç, és a dir, que el carreu superior es 

desplaça per  

afavorir una millor subjecció del mur.  
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  Completa la graella :   

Eines   S ervien   per a...   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

LES EINES   

Serra   

Maceta i cisell   

Compàs   

Escaire   
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Els romans coneixien les grues, mitjançant el sistema de politges. Observa 

la imatge i explica com era una grua i com funcionava:  

  

Motlle    

  

Regle    

Plomada    

  

  
ELS SISTEMES  D’ELEVACIÓ DELS MATERIALS   
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 Marca en aquests dibuixos el sistema d’accionament de cada grua:  

vermell el que et sembli més segur i en blau, el més 

fàcil de fer:  

               

  

  Observa aquests sistemes d’elevació de carreus i marca en  
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 Munta i desmunta la grípia.   

De quantes peces consta? Dibuixa el mecanisme.  

  

  

  

  

  

  

 

Murs fets amb les cares exteriors construïdes amb materials fàcils de 

traslladar, col·locats a mà i units amb morter. Fan d’encofrat, per a 

rebre el formigó interior.  

  

Rajola + formigó  
(opus testaceum)  

  

Material amb una gran 
impermeabilitat.  

  

            

  

  

B. L’ARQUITECTURA MIXTA   
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Pedra + formigó  
 (opus incertum o quadratum 

petit)  

  

Marca en vermell el formigó de les dues il·lustracions anteriors.  

  

 5.3. ELS SUPORTS: LES COLUMNES  
  

Les columnes imiten les estructures dels arbres, amb les arrels i la copa 

més amples. Tenen una funció estructural i decorativa. Als romans els 

agradava de fer pantalles de columnes, ja que donaven seguretat 

psicològica de clausura i matisaven la visió de l’espai.  
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Une ix el text amb la part de la il·lustració que li correspon :   

  1.   FUST:   tronc de la columna, per damunt de la  

base i per sota del capitell.   
  

2.   BASE:   part inferior d’una columna, més  
ampla que el fust, per assentar - la bé.   

  

3.   CAPITELL:   part superior de la columna,  

normalment decorada, i més ampla per a  
rebre millor el pes.   

  

4.   FUST MONOLÍTIC:   fust format per una sola  

peça, molt resistents i, a cops, de grans  
dimensions.   

  

5.   TAMBOR:   una de les  peces cilíndriques  que  
formen un fust.   

  

6.   ESTRIAT:   decoració a base de semicercles  

que recorre un fust.   
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Què entenem per suports?  

Quins tipus n’hem vist?  

  

Imagina’t que ets un picapedrer i has de muntar l’arc, posa el número a les 

peces, segons l’ordre que has seguit en la seva construcció. Després, escriu 

el nom a cada part.  

 

  

  

 
 

  

5 . 4 . ELS  ARCS I LES VOLTES   
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CINTRA  Motlle de fusta que servia per a disposar-hi les 

dovelles a sobre i sostenir-les, mentre el formigó 

estava tendre. En assecar-se es desmuntava i es 

retirava.  

CLAU  Pedra central de l’arc, que actua com a topall i el 

fixa.  

COIXÍ  Primera dovella de cada banda, per damunt la línia 

d’imposta.  

DOVELLA  Pedra que configura l’arc.  

IMPOSTA  Peça sobre el muntant que sobresurt, per tal de 

suportar la cintra.  

MUNTANT  Part lateral d’una obertura.  

Ordena les següents imatges que ens il·lustren del procés de 

construcció d’un arc.  
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Observa els zooms de les parts d’una volta i relaciona-les amb la 

seva explicació:  

                  

  

  

        

  

Muntatge dels suports fins a la  
imposta i de la cintra.   

Construcció de les cintres , calculant les  
mides i el pes que hauran de suportar.   

Prova a terra de les dovelles, per  
damunt de les cintres.     

Col·locació de les dovelles de baix a  
dalt.   
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1  Entre el mur i els carreus s’estenia formigó per fixar i 

estabilitzar la coberta.  
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2  La cintra estava dissenyada per suportar un pes enorme, de 

tota la pedra i de l’estesa de formigó que es feia pel damunt, 

per a donar-li més consistència. Podien ser complexes 

estructures  que servien com a motlle.  

3  Els carreus es recolzaven sobre el gruix del mur.  

4  Sobre els murs s’estenia una decoració pictòrica, que 

simulava marbres i pedres decoratives.  

5  Les cintres estaven composades de múltiples taulons que es 

muntaven i es desmuntaven per fusters especialistes.  

6  Els carreus tallats, adaptats a la forma semicircular de la 

volta, s’anaven col·locant sobre la cintra, units mitjançant 

formigó.  

  

Munta la maqueta.   

Explica la diferència entre l’arc i la 

volta.  
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Observa una volta decorada.  

  

  

  

  

  

  

  


